Informácie o registrácii záujmového združenia právnických osôb

Vznik, právne postavenie a zánik záujmových združení právnických osôb (ďalej len
združenie) upravujú ust. § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v platnom znení (ďalej len Občiansky zákonník).

Členstvo v združení
Združenie môžu zakladať a jeho členmi môžu byť výlučne právnické osoby, a to
bez ohľadu na ich charakter. Z okruhu zakladateľov a členov združenia sú vylúčené všetky
fyzické osoby, hoci by išlo aj o fyzické podnikateľské subjekty. Právnickými osobami sú
subjekty, ktoré ustanovuje § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podmienky, za ktorých môžu
subjekty verejnej správy, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zakladať iné
právnické organizácie upravuje zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Členmi združenia môžu byť aj zahraničné právnické osoby, ktorým právny poriadok
umožňuje členstvo v iných právnických osobách.
Združenie je právnickou osobou.

Poslanie združenia
Združenie je organizačno-právnou formou, prostredníctvom ktorej môžu združené
právnické osoby realizovať svoje spoločné záujmy.
Účelom združovania právnických osôb môže byť ochrana ich záujmov alebo iný,
zákonom bližšie nevymedzený účel, ktorý však musí byť v súlade so zákonom a nesmie byť
v rozpore s dobrými mravmi.
Predmetom činnosti združenia je najmä uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb
jeho zakladateľov (členov). Ide hlavne o zabezpečovanie koordinácie niektorých spoločných
činností, odborných služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov, zastupovanie pred
štátnymi orgánmi a inými inštitúciami.

Vznik združenia
Združenie možno založiť dvoma spôsobmi:
1. Zakladateľskou zmluvou uzavretou písomne zakladateľmi a opatrenou ich
názvami, podpismi štatutárnych zástupcov a pečiatkami (bez dodržania
písomnej formy by bola zmluva v zmysle § 40 ods. 1 a § 46 ods. 1
Občianskeho zákonníka neplatná). K zakladateľskej zmluve musia byť
priložené stanovy schválené zakladateľmi a určenie osôb oprávnených konať
v mene združenia (štatutárne orgány) schválené zakladateľmi.
2. Schválením založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi o čom
sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie
a) že došlo k založeniu združenia, t. j. ktoré právnické osoby so vstupom
do združenia súhlasili,
b) účel, ktorý sa má týmto združením dosiahnuť,

c) zoznam zakladajúcich členov s uvedením ich názvu, sídla a podpisov
členov.
K zápisnici musia byť priložené stanovy schválené ustanovujúcou
členskou schôdzou a určenie osôb oprávnených konať v mene
združenia (štatutárne orgány), ktoré schválila ustanovujúca členská schôdza.
Náležitosti stanov
Obsah stanov združenia je ustanovený obligatórne v § 20h Občianskeho zákonníka
nasledovne:
a) názov združenia
b) sídlo združenia
c) predmet činnosti
d) úprava majetkových pomerov
e) vznik a zánik členstva
f) práva a povinnosti členov
g) orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti
h) spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom
i) spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú.
Stanovy môžu obsahovať aj ďalšie skutočnosti, napríklad členstvo v združení možno
viazať na určitý členský príspevok; schvaľujú ich zakladatelia alebo ustanovujúca
členská schôdza.

Registrácia združenia

Združenie vzniká právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja
o registrácii. Register vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia.
Konanie o registrácii začína na písomný návrh, ktorý podáva osoba splnomocnená na tento
úkon (prípadne i na iné úkony s tým spojené - prevzatie rozhodnutia, vzdanie sa odvolania
a pod.) zakladateľmi, resp. ustanovujúcou členskou schôdzou. K návrhu na zápis do
registra sa prikladá:
1. zakladateľská zmluva alebo uznesenie a zápisnica z ustanovujúcej členskej
schôdze
2. stanovy združenia
3. určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárnych zástupcov)
s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a bydliska
4. ak sú zakladateľmi aj zahraničné právnické osoby treba predložiť doklad
preukazujúci ich právnu subjektivitu, t. j. dôkazy o tom, že zahraničná organizácia
už bola založená v štáte, v ktorom má svoj štatutárny úrad a priznanú právnu
subjektivitu a spôsobilosť k právu (napr. výpis
z príslušného registra,
osvedčenie, štatút alebo stanovy, písomná dohoda a pod. - vyžaduje sa, aby
fotokópie prvopisu týchto dokumentov boli overené s úradne overeným
prekladom)
5. správny poplatok vo výške 66 eur
6. súhlas dotknutej osoby, t. j. osoby oprávnenej konať v mene združenia podľa
ust. §-u 14 a §-u 15 ods. 1 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V prípade, že je viac štatutárnych zástupcov združenia, predloží každý z nich
predmetný súhlas samostatne.

7. ak sú členmi združenia obce (mestá) je nutné predložiť uznesenie, resp. výpis
z uznesenia obecného (mestského) zastupiteľstva o schválení účasti obce (mesta)
v združení - § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
8. súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej
časti ako sídla do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej
evidencie ustanovenej osobitným zákonom (§ 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení)
Predmetný súhlas navrhovateľ predkladá len v prípade, keď právnická osoba nemá
k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa sa zapíše ako jej sídlo do obchodného
alebo do živnostenského registra, resp. do inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti
alebo jej časti ako sídla nevylučuje.
Sídlom právnickej osoby je podľa ust. § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania
zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii
ustanovenej osobitným zákonom. Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej PSČ,
názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak
sa obec nečlení na ulice (§ 2 ods. 4 Obchodného zákonníka).
Združenie nadobúda právnu subjektivitu a stáva sa právnickou osobou okamihom
právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o registrácii. Na konanie o návrhu
na zápis do registra záujmových združení právnických osôb sa v plnom rozsahu vzťahuje
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny
poriadok). Pokiaľ návrh na zápis do registra nemá zákonom predpísané náležitosti, registrový
úrad v zmysle ust. § 19 ods. 3 správneho poriadku pomôže účastníkovi konania nedostatky
odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil a súčasne ho poučí, že inak
konania zastaví. Zároveň podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie preruší. O odvolaní
proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veci registrácie združenia je príslušné
rozhodnúť Ministerstvo vnútra SR v Bratislave.

Ak počas existencie združenia nastanú zmeny v údajoch zapísaných v registri
záujmových združení právnických osôb (názov, sídlo, predmet činnosti, orgány a mená
osôb vykonávajúcich pôsobnosť združenia), podá združenie registrovému úradu písomnú
žiadosť o vykonanie zmeny zápisu v registri, prípadne stanov združenia. Prílohou
k predmetnej žiadosti sú doklady v zmysle platných stanov združenia ohľadom ich zmien
a doplnkov (napr. uznesenie kompetentného orgánu, prezenčná listina, zápisnica
kompetentného orgánu, dodatok stanov v dvoch vyhotoveniach a pod.) a správny poplatok
vo výške 16,50 eura.

Podnikanie združenia
Hoci združenia nie sú podnikateľskými subjektami, môžu vykonávať aj podnikateľskú
činnosť, zisk ktorej bude po zdanení v celom rozsahu použitý na rozvoj hlavného účelu, na
ktorý bolo združenie založené. Podnikateľská činnosť však musí byť len ako činnosť
doplnková a nie hlavná.
Zánik združenia

Podľa ust. § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka združenie zaniká dňom výmazu
z registra. Pred zánikom združenia sa vyžaduje jeho zrušenie spôsobom určeným v stanovách.
V prípade, že majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu, vyžaduje sa pred jeho
zánikom likvidácia, na ktorú sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení o likvidácii obchodných spoločností (§§ 70 – 75,
§ 92).
K návrhu na výmaz združenia z registra, ktoré sa zrušilo bez likvidácie, t. j.
majetok združenia prechádza na právneho nástupcu, štatutárny orgán združenia predkladá
registrovému úradu spolu s návrhom na výmaz i uznesenie príslušného orgánu o zrušení
združenia bez likvidácie a schválenú dohodu o prechode majetku vrátane práv
a záväzkov zrušeného združenia na právneho nástupcu.
Ak došlo k zrušeniu združenia s likvidáciou a súčasnému menovaniu likvidátora,
oznámi likvidátor bezodkladne túto skutočnosť okresnému úradu v sídle kraja spolu
s návrhom na zmenu údajov zapísaných v registri - zmena názvu združenia a príp. zmena
štatutárneho zástupcu. Po ukončení likvidácie predloží likvidátor spolu s návrhom na
výmaz združenia likvidačnú správu, v ktorej uvedie, že všetky záväzky združenia voči
tretím osobám boli vysporiadané, účty v peňažných ústavoch boli zlikvidované, na aký
subjekt bol prevedený likvidačný zostatok, že pečiatky združenia boli znehodnotené a v akom
sídle je archivovaná dokumentácia združenia.
Konanie o výmaze združenia z registra je taktiež spoplatnené správnym poplatkom,
a to vo výške 33 eur.
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